
มาตรการป้องกันและดูแลผู้เดินทาง

•	 	บริิษััททัวร์ิ	 โริงแริม	 และริถโค้้ชท่�เลือกใช้บริิการิ	 ผ่่านการิรัิบริองสััญลักษัณ์์	 SHA	มาตริฐาน 
ค้วามปลอดภััยด้านสัุขอนามัย

•	 	จ�ากัดจ�านวนผู่้เดินทางพริ้อมผู่้ติดตาม	(ไม่เกินกลุ่มละ	20	ท่าน)
•	 	ผู่้เดินทางทุกท่านต้องกริอกแบบฟอริ์มสัุขภัาพก่อนการิเดินทาง
•	 	จุดเช็กอินอัตโนมัติหริือเค้าเตอริ์สัายการิบิน	จะม่เจลล้างมือติดตั้งไว้ตามจุดต่าง	ๆ	เพื�อค้วามสัะอาด

และค้วามปลอดภััยสั�าหริับทุกท่าน
•	 	สัายการิบินไทยสัไมล์ปฏิิบัติตามแนวทางป้องการิโริค้ริะบาดท่�ก�าหนดโดยกริมท่าอากาศยาน 

อย่างเค้ริ่งค้ริัด	 โดยก�าหนดให้ผู้่โดยสัาริสัวมหน้ากากอนามัยหริือหน้ากากผ่้าตลอดเวลา	 ต้ังแต ่
ข้้นเค้ริื�องและจนกว่าจะออกจากตัวเค้ริื�อง

•	 	เพ่�มการิเว้นริะยะท่�นั�งบนริถ	โดยจัดท่�นั�งแบบ	2	เบาะ	นั�งเพียง	1	ท่าน	(ค้ริอบค้ริัวท่�มาด้วยกันจะต้อง
นั�งเบาะแถวเด่ยวกันและ/หริือแถวติดกัน)

•	 	ม่บริิการิแอลกอฮอล์ท�าค้วามสัะอาดตลอดการิเดินทาง	 ท้ังน่้ผู้่เดินทางจะต้องจัดเตรีิยมหน้ากาก
อนามัยแบบผ่้าหริือแบบใช้ค้ริั้งเด่ยวมาเอง	 และสัวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่�อยู่ในพ้้นท่�ปิด 
สั่วนริวม	เช่น	ริถโค้้ช

•	 	ริ้านอาหาริม่การิจัดโซนท่�นั�งเฉพาะค้ณ์ะ
•	 	ผู่เ้ดนิทางและเจ้าหน้าท่�ทุกท่าน	จะต้องผ่่านการิตริวจวดัอณุ์หภูัมิร่ิางกายทกุวนัตอนเช้าก่อนออกเดนิทาง
•	 	กริณ์่พบผู่้เดินทางท่�ม่อาการิไอ	 เจ็บค้อ	น�้ามูกไหล	หริือม่ไข้	 (อุณ์หภัูมิสัูงกว่า	37.5	องศาเซลเซ่ยสั)	

ทางผู้่จัดต้องขอค้วามกรุิณ์าแยกผู้่เดินทางออกจากค้ณ์ะและข้้นริถส่ัวนตัวกลับกรุิงเทพฯ	 เข้าริับ 
การิตริวจริกัษัา	เพ้�อค้วามปลอดภัยัของผู่เ้ดินทางและค้ณ์ะ	(ท้ังน้่ผู้่เดนิทางจะตอ้งริบัผ่ดิชอบค้า่ใชจ้า่ย
ดังกล่าวเอง)

•	 	ขอค้วามกริุณ์าปฏิิบัติตามมาตริการิทุกข้ออย่างเค้ริ่งค้ริัด	 เพ้�อให้ทุกท่านได้ริับค้วามปลอดภััย 
และสันุกสันานในการิเดินทาง
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จัดโดย
บริษัทรีเกล	อินเตอร์เนชั่นแนล	แทรเวล	จ�ากัด

"พังงา - ภููเก็ต"
ล่องลิตเต้ิลแอมะซอน ชมเสม็ดนางชี 
เก็บตกของดีย่านเมืองเก่า
กลุ่่�มที่่� 1	 	วันพุุธ	ท่�	21	-	วันศุกร์์ท่�	23	เมีษาย่น	พุ.ศ.	2564	(3	วัน	2	คืน)

กลุ่่�มที่่� 2	 	วันจัันทร์์ท่�	26	-	วันพุุธท่�	28	เมีษาย่น	พุ.ศ.	2564	(3	วัน	2	คืน)

สมัครภายใน
15 มกราคม 2564

BY SCG DEBENTURE CLUB
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วันแรก
กรงุเทพฯ - ภเูกต็ - พังงา

06.00	น.	 	คณะพร้อมกันท่ี	ท่�อ�ก�ศย�นสุำวรัรัณภูม ิ 
ชั�น	 4	 เคาน์เตอร์	 D	 สายการบินไทยสมายล์	 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ�านวยความสะดวกแก่ท่าน	

08.30	น.	 	เดินทางสู่	ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติภูเก็ต โดย	
สำ�ยก�รับินไทยสำม�ยด์ เท่�ยวบิน WE203

09.55	น.	 	เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต	 
หลังผ่านพิธีการสนามบินเรียบร้อยแล้ว

10.30	น.	 	เดินทางสู่	อำ�เภอตะกั�วป่� จังหวัดพังง�  
(เดินทาง	1	ชั่วโมง	45	นาที)

กลางวัน	 รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
บ่าย	 	ลอ่งเรอืชมความสมบรูณข์องธรรมชาต	ิณ	ค์ลิอง

สำังเน่ห์	 (Little	 Amazon)	 ไฮไลท์ของการ 
ล่องเรือคือ	 ชมงูเขียว	 งูปล้องทอง	 งูเหลือม	 
(ลอ่งชมห่าง	ๆ 	ไมอ่นัตราย)	เพราะในช่วงกลางวัน
งูจะนอนหลับน่ิงขดกับต้นไม้	 เพ่ือรอเวลา 
ออกหากินในตอนกลางคืน

JANUARY - MARCH 2021

delight activity



เช้า	 รับประทานอาหารเช้า	ณ	ห้องอาหารของโรงแรม
09.00	น.	 	ออกเดินทางสู่	สำวนอนุสำรัณ์สำ้น�มิบ้�นนำ้�เค์็ม 

เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานร�าลึกถึงเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์จากเหตุการณ์เกิดภัยพิบัติสึนามิ
เมื่อปี	2547

วันที่สอง
พังงา - ภูเก็ต

15.00	น.	 	เดินเล่นชม	 เมอืงตะกั�วป่�	 เมอืงประวตัศิาสตร์ที่ 
แฝงไวด้ว้ยความคลาสสกิ	เดนิเลน่	ย�่นเมืองเก่� 
ที่ ถูกจัดให้เป็นถนนคนเดินในบรรยากาศ 
ตึกรามบ้านช่องสไตล์ชิโน-โปรตุกีสสลับกับ 
สตรีทอาร์ตท่ีบอกเล่าประวัติความเป็นมาอัน
ยาวนานของเมอืงตะก่ัวปา่	สกัการะ	ศ�ลิเจ้�พอ่
กวนอู ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า	 177	 ปีที่มีการ
สืบทอดประเพณีถือศีลกินผักมาอย่างยาวนาน	
พิเศษ	ท�าพิธีบูชาสักการะขอพรองค์เทพเจ้า	เพื่อ
ความเปน็สริมิงคล	เดนิเลน่	สำะพ�นเหล็ิกบญุสำงู 
(สะพานเหล็กโคกขนุน)	 สะพานเก่าโบราณที ่
สร้างขึ�นดว้ยแร่เหล็ก	เป็นเส้นทางสัญจรไปมาของ
ชาวบ้านในพื�นท่ีใกล้เคียง	สะพานทอดยาวผ่าน
แม่น��าตะก่ัวป่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยความ
เขียวขจีของธรรมชาติ

18.00	น.	 	เท่ียวชม	ห�ดทรั�ยสำ่ดำ� ห�ดน�งทอง  
แหลิง่ทอ่งเท่�ยวสำดุอนัซีน่ท่�เดย่วในปรัะเทศไทย

ค�่า	 รับประทานอาหารค�่า	ณ	ภัตตาคาร	
	 	พกัท่ี	โรังแรัมพลูิแมน เข้�หลัิก ค์�ทิลิยิ� รัส่ำอร์ัท

แอนด์ สำป� หรัือเท่ยบเท่� (1 ค์ืน)

09.30	น.	 	เดินทางสู	่ศ�ลิหลิกัเมืองพังง� เพ่ือสกัการะบชูา
สิ่งศักดิ�สิทธิ�	 (เดินทาง	 1	 ชั่วโมง	 30	 นาที)	 
สิ่งศักดิ�สิทธิ�คู่บ้านคู่เมืองเพ่ือความสิริมงคล	 
ตัวอาคารเป็นจตุรมุข	 ผสมผสานศิลปะทั�งแบบ 
ศรวีชิยัและกรงุรัตนโกสินทร์	มีทรงปราสาทศิลปะ
ขอมตามคติ	 ยอดปรางค์องค์ทิศลักษณะ	 
องค์ปรางเป็นศิลปะลพบุรี
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กลางวัน	 รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
13.00	น.	 	เดินทางสู่	วัดถ้ำำ้�สำุวรัรัณคู์ห�	 อ�าเภอตะก่ัวทุ่ง	

จังหวัดพังงา	 (เดินทาง	 20	 นาที)	 เย่ียมชม	 
วัดถ��าสุวรรณคูหา	 วัดเก่าแก่ทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์	 ตัววัดตั�งอยู่ภายในภูเขาที่มีถ��า 
น้อยใหญ่เป็นจ�านวนมากเรียงต่อกัน	 ในอดีต 
พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์หลายพระองค์
เคยเสด็จมาประพาส	ภายในถ��ามพีระปรมาภไิธย
และพระนามาภิไธยจารึกอยู่	ภายในถ��าประดษิฐาน
พระพุทธไสยาสน์ที่มีความงดงามมาก	

14.30	น. เดินทางสู ่เสำม็ดน�งช่บูท่ค์	(เดินทาง	1	ชั่วโมง)
15.30	น.	 	ถงึ	จดุชมวิวเสำม็ดน�งช ่(SEEN the UNSEEN) 

ชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา	
17.00	น.	 เดินทางสู่ที่พักจังหวัดภูเก็ต	(เดินทาง	40	นาที)
ค�่า	 รับประทานอาหารค�่า	ณ	โรงแรมที่พัก	
	 	พักที่	โรังแรัมเรัเนซีองสำ์ภูเก็ต รั่สำอรั์ท แอนด์ 

สำป� ห�ดไม้ข้�ว หรัือเท่ยบเท่� (1 ค์ืน)



วันที่สาม
พังงา - ภูเก็ต - กรุงเทพฯ

เช้า	 รับประทานอาหารเช้า	ณ	ห้องอาหารของโรงแรม
09.00	น.	 	ออกเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต	(เดินทาง	40	

นาที)
10.00	น.	 	ท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมที	่ชมุชนย่�นเมืองเก่�ภเูกต็ 

เยี่ยมชม	Historical House 
  จุดท่� 1  บ้�น i46 Old Town บ้�นเต่้ยมฉู่ข้อง

ขุ้นนิเทศจ่น�รัักษ ์
	 	 	จิบชา	 ฟังดนตรี กู่เจิง	 ฟังเรื่องราว

ประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต
  จุดท่� 2   เดนิจากจดุแรก	20	เมตรไปยัง พพิธิภณัฑ์์

ภูเก็ตไทยหัว 
	 	 	เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน	 “ภูเก็ต 

ไทยหัว”	ที่เก่าแก่ที่สุดของภูเก็ต	ก่อนจะ
มาเปน็พพิธิภณัฑ์์ท่ีรวบรวมเรือ่งราวของ
ชาวจนีโพ้นทะเลทีอ่พยพมายงัเกาะภเูกต็	
ซึง่ไดส้รา้งแบบแผน	ประเพณ	ีอาชพี	และ
ภูมปัิญญาแก่ลกูหลานรุน่หลงั	พิพิธภณัฑ์์

แห่งนี�สร้างขึ�นเพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรูช้มุชน
โดยการบูรณะตึกเก่าโบราณให้กลับมา
มสีภาพสมบรูณ์สวยงาม	ภายในจดัแสดง
เร่ืองราวประวัติศาสตร์ในรูปแบบ
นิทรรศการ	 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
น่าสนใจ	แบ่งออกเป็น	13	ห้อง
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รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม :	 	“พังงา	-	ภูเก็ต”	
	 	 ล่องลิตเติ�ลแอมะซอน	ชมเสม็ดนางชี	เก็บตกของดีย่านเมืองเก่า

บริษััททัวร์	 :	 บริษัทรีเกล	อินเตอร์เนชั่นแนล	แทรเวล	จ�ากัด
วันเดินทาง	 :	 	กลุ่มท่ี 1	วันพุธท่ี	21	-	วันศุกร์ที่	23	เมษายน	พ.ศ.	2564	(3	วัน	2	คืน)
	 	 	กลุม่ท่ี	2	วนัจนัทร์ท่ี	26	-	วันพธุที	่28	เมษายน	พ.ศ.	2564	(3	วัน	2	คืน)

จ�านวนท่ีรับ :	 20	ท่าน

ตััวอย่่าง พิิมพิ์ TR2104 <เว้้นว้รรค>

ตามด้้ว้ยเลขสมาชิิกเอสซีีจีี ด้ีเบนเจีอร์  

คลับ 11 หลัก <เว้้นว้รรค> หมายเลขกลุ่ม

ท่ีต้องการสมัครล�าด้ับท่ี 1 <เว้้นว้รรค> 

หมายเลขกลุ่มทีต้่องการสมคัรล�าด้บัที ่2 

และส่ง SMS ไปที่ 4554599

วิธีสมัครผ่าน SMS

รหัสกิจีกรรม TR2104

กลางวัน	 รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รั้�นม�ดูบัว
บ่าย	 	ชวนท่านมานั่งดื่มกาแฟที่	ม�ดูบัว ร้านสไตล์ไทยร่วมสมัย

ท่ีมีจุดเด่นเป็นสวนบัวหลวงสายพันธ์ุวิกตอเรีย	 (หรือ 
บัวกระด้ง)	ซึ่งเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่และสีสันงดงาม

  พิเศษ	 ท่านจะได้ถ่ายภาพมุมสูงจากการถ่ายโดรนของ 
ช่างภาพมืออาชีพ

14.00	น.	 	แวะซื�อของดีของฝาก	รั้�นค์ุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต
14.30	น.	 	ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่	สำน�มบินน�น�ช�ติภูเก็ต
16.25	น.	 	เดินทางสู่	 กรัุงเทพฯ โดย	สำ�ยก�รับินไทยสำม�ยลิ์  

เท่�ยวบิน WE203
17.50	น.	 	เดินทางถึง	ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติดอนเมือง โดย

สวัสดิภาพ

*กรณมีผีูส้มัครไม่ถงึ	14	ท่าน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการจดัโปรแกรมท่องเท่ียวดงักล่าว



หมายเหต:ุ รถโค้ชปรบัอากาศ ชัน้ 1 จำานว็น 50 ที�นั�ง จากกรงุเทพฯ บรกิารตลัอดการเดนิทาง

อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน

ผู่้ถ่อหุ้นกู้แลัะผู่้ติดตาม 1 ท่าน 
เด็กอายุตำ�ากว็่า 12 ปี พักกับผู่้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตำ�ากว็่า 12 ปี พักกับผู่้ใหญ่ 3 ท่าน (มีเตียงเสริม)
พักห้องเดี�ยว็ ชำาระเพิ�ม
ไม่รับตั�ว็เคร่�องบิน ลัดไปท่านลัะ

29,850 บาท
29,850 บาท
29,350 บาท

4,900 บาท
3,500 บาท

กิารแจ้งสิิทิธิิ์�เข้้าร่วิม่
กิิจกิรรม่
แจ้งผู้ลเฉพื่าะผู้่้ได้รับสิทธิ์ิ�

วันศุุกร์ท่ี 22 มกราคม พื่.ศุ. 2564  
ทางโทรศัุพื่ท ์และเอสซจี ีดเีบนเจอร์ 
คลับ โมบาย แอปพื่ลิเคชัน
(เฉพาะผู้้�ที่่�สมััครผู้่านช่่องที่างน่�เที่่านั�น)

หมายเหตุ ทางบริษััทฯ ขอสงวนสิทธิิ์�ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม 
ทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ทั�งนี�ขึ�นอย่ก่บัการเปลีย่นแปลง สภาพื่การเมอืง 
โรคระบาด ภยัธิ์รรมชาติ และเหตุสุดวิสัย โดยยึดถือผู้ลประโยชน์ของผู้่้เดินทาง 
เปน็ส�าคัญ หากมีเหตจุ�าเปน็ทางบรษัิัทฯ จะไม่รบัผู้ดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

อััตราค่่าบริกิารนี�รวิม่

อััตราค่่าบริกิารนี�ไม่่รวิม่

เง่�อันไข้กิารยกิเลิกิ
กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษััทฯ ขอสงว็นสิทธิ์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ้นจริง

•  ค่าตั�ว็เคร่�องบินโดยสารไป-กลัับ
 (นำ้าหนักกระเป๋า 20 กิโลักรัม/ท่าน)
•  ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 
•  โรงแรมที�พักตามที�ระบุในรายการ (พักห้องลัะ 2 ท่าน)
•  ยานพาหนะตลัอดการเดินทางตามรายการ
 (รถโค้ชปรับอากาศชั้น 1 จำานว็น 50 ที�นั�ง)
•  ค่าเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยว็ตามที�ระบุในรายการ
•  หัว็หน้าทัว็ร์อำานว็ยคว็ามสะดว็กตลัอดการเดินทาง 2 ท่าน 
•  พิเศษั! ช่างภาพถ่ายโดรน (เฉพาะที�ร้านมาดูบัว็)

•  ค่าทิปพนักงานขับรถท้องถิ�น
•  ค่าธรรมเนยีมประกนัสขุภาพแลัะอบุตัเิหตตุลัอดการเดนิทาง 

ท่านลัะ 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีว็ิต) 
•  ค่าประกนัภยัไว็รสัโคโรนา ในว็งเงนิท่านลัะ 300,000 บาท 

กรณีเจ็บป่ว็ยด้ว็ยภาว็ะหร่อโรคร้ายแรงที�มีสาเหตุมาจาก 
การตดิเช่อ้ไว็รัสโคโรนา ว็งเงนิ 30,000 บาท สำาหรบัค่ารกัษัา
พยาบาลัผู่ป่้ว็ยใน (IPD) จากการตดิเช่อ้ไว็รัสโคโรนาแลัะ
ชดเชย 500 บาท / ว็นั กรณีนอนโรงพยาบาลั (สูงสดุ 14 ว็นั)

•  ภาษัีมูลัค่าเพิ�ม 7%  แลัะภาษัีหัก ณ ที�จ่าย 3%

•  คา่ใช้จา่ยส่ว็นต่าง ๆ  เช่น คา่เคร่�องด่�มเพิ�มเติม, คา่โทรศัพท์, คา่ซีกัรดี, คา่ทิปหวั็หน้าทัว็ร์

กิารชำำาระค่่าบริกิาร
ช�าระค่าบริการเต็มจ�านวน ภายในวันที่ 19 กุมภาพื่ันธิ์์ พื่.ศุ. 2564

* เม่�อชำาระค่าบริการทุกครั้ง กรุณาส่งหลัักฐานการชำาระค่าใช้จ่ายแลัะสำาเนาบัตรประชาชน พร้อมแจ้งช่�อ-นามสกุลัผู่้เดินทางมาทางอีเมลั debentureclub@scg.com 
 หร่อโทรสาร 0-2586-4977

 ธิ์นาคารไทยพื่าณิชย์

 ประเภทบญัชกีระแสรายว็นั

 ช่�อบัญชี  บริษััทรีเกลั อินเตอร์เนชั�นแนลั แทรเว็ลั จำากัด

 เลัขที�บัญชี  064-3-00123-7

 ธิ์นาคารกสกิรไทย

 ประเภทบญัชกีระแสรายวั็น

 ช่�อบัญชี  บริษััทรีเกลั อินเตอร์เนชั�นแนลั แทรเว็ลั จำากัด

 เลัขที�บัญชี  018-1-11110-0
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